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Tartsd be a beküldési határidőt! Csak
akkor  használj  pótlapot,  ha  a  meg-
oldás semmiképp nem fér be a kiha-
gyott  helyre.  Tervezd  meg  a  megol-
dást! Írj olvashatóan!

1. Végezd el az átalakításokat! (15 pont)
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2,7 g/cm3 2700 kg/m3 50 LE (lóerő) 36800 W 200 hℓ 20 m3

108 km/h 30 m/s 4,5 atm 455850 Pa 3 óra 10800 s

40 ℓ 0,04 m3 45 000 cm3 0,045 m3 27 000 cm2 2,7 m2

1500 KWh 54∙108 J 4·107 µA 40 A 86,4 km/nap 1 m/s

0,5 ha 5000 m2 7Co 280 K 4,18 kcal kb. 17472,4 J

2.    Mennyi hő szükséges 2 kg -10Co-os jégtömb megolvasztásához? (cjég  = 2090 J/kgK, λo jég  = 336
kJ/kg)  10 pont

Q =  mjég∙cjég ∙(0-tjég) + mjég∙λo jég  =   2 kg∙2090 J/kgK∙10K + 2 kg∙336 000 J/kg =  713800 J

3.   Lehet-e vaskanálban ólmot olvasztani? Hát ezüstkanálban vasat? Miért? Elolvad-e az olvadó rézbe
dobott vasdarab? Miért?  10 pont

Igen,  mert  a  vas  olvadáspontja  az  óloménál  magasabb.  Nem,  mert  az  ezüst  olvadáspontja  
alacsonyabb, mint a rézé. Nem, mert a vas olvadáspontja a rézénél magasabb.

4.   Magyarázd meg, mit jelent az, hogy a befőttes gumi rugalmassági állandója  0,4 N/cm!  Mekkora erővel
lehet  ezt  a  gumit  4  mm-rel  megnyújtva  tartani?  Mekkora  munkát  végzünk  megnyújtás  közben?

            (10 pont)
A befőttes gumi 0,4 N erő hatására 1 cm-rel nyúlik meg.

F = k∙∆l = 400 N/m ∙ 0,004 m = 0, 16 N

Megnyújtás közben az alakító erő egyenletesen változik 0-ról 0,16 N-ra, az átlagerő tehát 0,08 N.   

A végzett munka tehát L = 0,08N∙0,004m = 0,00032 J

Másképpen: a végzett munka a rugó rugalmassági energiáját növeli, amely E = k∙(∆l)2/2 = 0,00032 J

5. A petróleum forráshője 340 kJ/kg, sűrűsége 0,8 kg/l. Hány liter petróleum elpárologtatásához elegendő
510 000 J hő?   10 pont

 
Q =   mp∙λp   és  mp= Vp∙ρp  →  Vp  = Q/ λp∙ρp  = 1,875 liter

        



6. A fizika tanár úr Opel Astrájával 144 km/h állandó sebességgel () halad el az autópályán egy

parkoló  rendőrautó  mellett.  5  másodperc  múlva  a  rendőrautó  óriási  hangerővel  szirénázni  kezd.  A
rendőrautótól  mekkora távolságra van  ekkor  az Opel?  A kibocsájtástól  számítva mennyi  idő múlva
hallja a tanár úr a sziréna hangját? Mekkora távolságot tesz meg az Opel addig, amíg a sziréna hangját
meghallja a vezetője?  10 pont
d = v∙t = 40m/s∙5s = 200 m

A hang másodpercenként 340 méterrel csökkenti, a tanár úr 30 méterrel növeli az eredeti 200 m távolságot,
tehát t = 200m/(340 - 40)m/s = 2/3 s múlva hallja meg a tanár úr a sziréna hangját, ezalatt az Opel még
2/3s∙40 m/s = 26,66 métert tesz meg.

7. Oldjátok meg a feladatokat és írjátok be az eredményeket (mértékegység nélkül) a hálóba
Vízszintes
1. A bűvös kocka feltalálójának születési éve. Kiről van szó?
2. A játszótér csúszdája 3 m magasról indul. Mekkora munkát
végez az 56,2 kg tömegű Berci, miközben felmászik a csúszda
tetejéhez vezető lépcsőn? (g = 10 N/kg)
3. Petiék  fürdőmedencéjét  apukája  két  vízcsap  megnyitásával
tölti fel. Ha csak az egyik csapot nyitná meg, háromnegyed óra
alatt telne meg a medence, ha csupán a másik csapon folyna a
víz, az  3 óra alatt töltené fel a medencét. Hány másodperc alatt
telik fel a medence, ha mindkét csap nyitva van?
4. Mekkora  teljesítményel  dolgozik  az  a  daru,  amely  10  db
egyenként 39,6 kg tömegű cementes zsákot 10 s alatt 10 méterre
emel fel függőlegesen (g = 10N/kg)?
Függőleges
1.  Korondon  a  mázatlan  füttyös  madarat  agyagból  készítik,
amelyet nagy kemencékben, kb. 850 Co-on égetnek ki. Mekkora
ez a hőmérsékleti érték Kelvinben kifejezve?
2. Ha  beleetöltök egy üres edénybe 0, 009 m3 és 0,6 liter vizet,
majd még hozzá csöpögtetem a fecskendőben lévő 19 mℓ-t is,
összesen hány köbcentiméter folyadékom lesz az edényben?
3. Egy nyugodt gyalogos átlagsebessége 3,6 km/h. Hány méter utat tesz meg ez a gyalogos 81,1 perc alatt?
4. Surreyben a Thorpe Parkban 2002-ben adták át a Colossus nevű hullámvasutat, amelynek maximális
sebessége 72 km/h. Mekkora ennél a maximális sebességnél a szerelvényben ülő 230 N súlyú Martin
mozgási energiája? (g = 10 N/kg) 
Minden  helyén  lévő  számjegyért  0,5  pont  jár.  Minden   feladat  helyes  megoldásáért  (írjátok  le
részletesen a megoldást!) 1,5 pont jár. A feladatok megoldását pótlapra írjátok! 20 pont

8.   Gyakorlati feladat (15 pont)
Ezt  a  kísérletet  szobahőmérsékleten  végezd.  Tölts  egy  nagyobb  befőttes  üvegbe  CO2-vel  dúsított
ásványvizet,  a  vízbe  helyezz  néhány  friss  szőlőszemet,  majd  figyeld  meg  a  viselkedésüket.
Észrevételeidet  röviden  jegyezd  le,  majd  válaszolj  a  kérdésekre:  Miért  süllyednek  le  kezdetben  a
szőlőszemek? Miért emelkednek fel egy idő után a szőlőszemek, és a felszínre érve miért süllyednek
újra  le?  Miért  forognak  útjuk  során  a  szőlőszemek?  Miért  ajánlott  szobahőmérsékleten  végezni  a
kísérletet?                – a megoldást pótlapra írd! – 

A szőlőszem sűrűsége  nagyobb a  víz  sűrűségénél,  ezért  ha  vízbe  ejtjük,  elsüllyed.  Lent  apró
gázbuborékok tapadnak meg rajta, és egyre növekednek. Hogy keletkeznek ezek a buborékok?  A zárt
ásványvizes  palackban nagy mennyiségű szén-dioxid  gáz  van oldott  állapotban.  Amikor  a  palackból
kikerül a pohárba, a lecsökkent nyomáson megindul a gáz kötött állapotból való felszabadulása, amely
szobahőmérsékleten jelentősebb, mint hidegben. A gáz buborékokká áll  össze, amelyek a vízből vagy
felszállnak a felszínre, vagy rátapadnak a pohár belső falára, illetve a szőlőszem felületére. A buborékok
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szaporodása, növekedése során elérkezik a szőlőszem abba az állapotba, amikor a buborékokkal együtt
vett átlagsűrűsége a víz sűrűségét eléri, illetve az alá csökken. Ekkor felemelkedik a felszínre. A felszínen
úszó  szőlőszem  vízből  kiálló  felületéről  elpattannak  a  gázbuborékok,  a  megmaradtak  pedig  nem
elegendőek ahhoz, hogy a felszínen tartsák a szőlőszemet: az  újra lesüllyed. Odalent a pohár alján rövid
idő alatt pótlódik az imént elveszített néhány buborék, így hamarosan megindul újra felfelé a szőlőszem
(néha el sem éri a pohár alját, máris megfordul). Mindaddig járja “táncát”, amíg a vízből megfelelő
mennyiségű szén-dioxid gáz tud felszabadulni.

 A szőlőszem a pohárban nem csak emelkedik és süllyed, hanem forgolódik is, mert  a buborékok
egyenetlenül lepik el a szem felületét, így  a felhajtóerő és a gravitációs erő hatásvonalai nem esnek egy
egyenesbe, a két erő forgatóhatást gyakorol rá.


